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Inledning  

 
Två år har gått och två år återstår med den strategiska planen som gäller för åren 2012-2015.  I Västerås 
stads årsredovisning följs planen upp genom att lyfta fram positiva iakttagelser och förbättringsområden 
från nämndernas och styrelsernas redovisning. I den här bilagan finns texter och diagram utifrån 
nämndernas och styrelsernas åtaganden samt nyckeltalsanalyser utifrån indikatorsuppföljningen - alla 52 
indikatorer som är kopplade till de 9 strategiska målen.  
 
I tabellerna visas utvecklingen mot målet som jämförelse med föregående år med färgmarkering: 

 
 Förbättring 
 Oförändrat 
 Försämring 

 
Förklaring till vissa uppgifter i tabellerna: 
i.u. ingen uppgift, dvs. data saknas eller kan inte tas fram 
* data finns inte tillgängligt ännu 

 
Tabellen nedan visar en uppskattning om vart vi befinner oss idag när det gäller måluppfyllnad (de 
färgade fälten) och i vilken riktning vi rör oss till 2015,utifrån uppföljningen i samband med 
årsredovisningen. En viss förskjutning framåt har skett sedan uppföljningen i samband med 
budgetavstämningen hösten 2013. 
 

Mål illa  OK  super 

Västerås ska ha Sveriges bästa skola      

Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv      

Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet      

I Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv       

Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun      

Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden      

Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktig      

Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västerås stads verksamheter      

I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor      

 
  framåt   bakåt   ingen rörelse 
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1 Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i 
arbete 

 

1.1 Västerås ska ha Sveriges bästa skola 

Väsentliga åtaganden 
 
Att förverkliga den nya förvaltningsorganisationen 

för barn- och utbildningsförvaltningen, med syftet att 
stärka den politiska utvecklingskraften på enheterna, 
är ett övergripande åtagande som kopplas till målet. 
Utan en väl fungerande organisation kommer Västerås 
aldrig att bli en ledande skolstad. Andra åtaganden är 
mer verksamhetsnära och handlar om att förbättra 
kvaliteten i undervisningen för att nå bättre studie-
resultat. Här kan exempelvis satsningen teknik i 
förskolan, matematiksatsningar och kompetensför-
stärkning genom kollegavägledare och förstelärare 
nämnas. Det pedagogiska ledarskapet ska stärkas och 
åtaganden om detta kommer att genomföras inom 
ramen för barn- och utbildningsförvaltningens 
ledarforum. Från Skultuna kan nämnas åtaganden 
som kopplas till individuellt stöd: satsningar på 
speciallärare och specialpedagoger för att kartlägga 
behov och sätta in åtgärder. Allt detta sammantaget, 
tillsammans med målen och åtagandena från 
Utbildningsplan 2011-2015, skapar förutsättningar för 
att närma sig målet om ”Sveriges bästa skola”. 

 
Västerås kommunala grund- och gymnasieskolor 
presterar idag i nivå med aktuella medelvärden för 
riket. För gymnasiet är resultaten tydligt uppåtgående 
medan grundskolans resultat legat i princip still under 
de senaste åren. De åtaganden som omedelbart är 
knutna till undervisningssituationer har goda 
förutsättningar att ge snabba effekter på elevernas 
inlärning och studieresultat. Detta medan de mer 
strukturella åtagandena som rör organisation och 
ledarskap kan ses som fundamentala/nödvändiga för 
att på sikt förbättra all utbildningsverksamhet.  
 
I 2013 års PN-enkät var det endast sex av tio elever i 
årskurs 5, och endast fyra av tio elever i årskurs 8 som 
ansåg att skolarbetet stimulerande deras lust att lära 
mer. Det är kraftiga försämringar jämfört med såväl 
2012 som 2011. Utvecklingen inom gymnasieskolan 
var den rakt motsatta, med förbättrade värden två år i 
rad. Eftersom just denna fråga idag ställs i över 200 
kommuner finns troligen goda exempel att hämta från 
andra kommuner med bättre resultat. De åtaganden 
som satts in för att stärka läraren och individanpassa 
undervisningen bör rimligtvis leda till att eleverna 
upplever undervinsingen som mer lustfylld än tidigare. 
På sikt bör motivationen därför öka. 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 
 
Att andelen elever i grundskolan som når ett 
genomsnittligt meritvärde på minst 250 poäng 
ökar  

Andelen elever med ett meritvärde på 250 poäng 
har minskat kraftigt jämfört med 2012 (-9,9 
procentenheter). Försämringen beror av allt att döma 
på det nya betygssystemet som resulterade i en lägre 
andel höga respektive låga betyg. Det genomsnittliga 
meritvärdet – som tar hänsyn till alla elevers 
studieresultat – har tvärtom ökat från 206,7 till 207,8 
poäng för de kommunala skolorna. 

 
Att andelen elever som på gymnasiet når ett 
genomsnittligt betygspoäng om 15,5 ökar 

Andelen elever med ett genomsnittligt betygspoäng 
om 15,5 har legat stabilt kring 30 procent sedan 
läsåret 2009/10 då den första mätningen gjordes. 
Läsåret 2012/13 utgjorde inget undantag, andelen 
uppgick då till 29,3 procent vilket var cirka en 
procentenhet lägre än året innan. 
 
Att andelen elever som fullföljer påbörjad 
kommunal vuxenutbildning och SFI-utbildning 
ökar 

Byte av uppföljningssystem inom vuxenutbildningen 
gör att vi inte kan ta fram några siffror för 2013 till 
årets verksamhetsberättelse/årsbokslut. Dessa siffror 
bör kunna redovisas retroaktivt i nästa års 
uppföljning. 

 
Att den upplevda nöjdheten bland eleverna 
gällande skolan ökar 

Den upplevda nöjdheten har ökat markant 2013 
jämfört med de senaste årens PN-enkäter. Allmänt 
gäller att eleverna är nöjda med sina skolor. 
Nöjdheten mäts via två indikatorer i grund- och 
gymnasieskolan; nöjdhet med bemötande i skolan 
samt nöjdhet med verksamheten i skolan. Flertalet av 
skolornas åtaganden för att förbättra bemötandet (och 
som en konsekvens upplevelsen av detsamma) är 
numera integrerade i skolornas värdegrundsarbete och 
ligger av det skälet utanför den strategiska planen. Här 
finns också ett antal uttalade lagkrav, såsom plan mot 
diskriminering och kränkande behandling etc. 
Nöjdheten med verksamheten är mer mångfacetterad 
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och rör snarare helhetsupplevselen av skolvistelsen. I 
det sammanhanget har naturligtvis läraren och 
undervisningen en avgörande betydelse. Åtaganden 
som sätts in för att stärka läraren och individanpassa 
undervisningen bör på sikt leda till att eleverna 
upplever undervinsingen som mer lustfylld än tidigare. 
På sikt bör nöjdheten därför öka. 

 
Att andelen behöriga lärare i grund och 
gymnasieskolan ökar 

Idag finns det endast statistik för andel lärare med 
pedagogisk examen vilket inte är direkt översättbart till 
”behöriga lärare”. Andelen lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning har legat stabilt kring 83 procent i 
grundskolan och har ökat till strax över 80 procent i 
gymnasieskolan. I grundskolan är andelen lägre än 
riksgenomsnittet, medan den i gymnasiet prickar 
riksgenomsnittet. Noterbart är att de fristående 
skolorna (såväl i Västerås som i riket) har en avsevärt 
lägre andel lärare med pedagogisk examen. Att trygga 
den framtida kompetensförsörjningen med behöriga 
lärare är en fråga som troligen kommer att vara högt 
prioriterad i nämndernas samtliga verksamheter inom 
överskådlig tid.   
 
Att andelen elever som deltar i UF-företag ökar 

Andelen har minskat något jämfört med senast 
mätpunkten. Här finns sannolikt ett samband med  

GY11-reformen som nationellt har lett till en kraftig 
nedgång i UF-företagandet. Detta har att göra med 
oklarheter kring vad som gäller för UF i den nya 

kursplanen. Nedgången i Västerås är inte stor och kan 
till stor del förkaras av att vissa skolor drev UF-företag 
i dubbla kurser förra mätperioden (i den ”gamla” och 
”nya” gymnasieskolan). Ett fortsatt aktivt arbete på 
enhetsnivå har alla förutsättningar att vända 
utvecklingen. 

 
 

Positiva iakttagelser 
• Många pågående utvecklingsarbete med fokus på 

förbättrad undervisning  
• Införande av förstelärare i grund- och 

gymnasieskolan  
• Utvecklingen av studieresultaten i gymnasieskolan 
 
Förbättringsområden 
• Kunskapsresultaten, med särskilt fokus på 

utvecklingen i grundskolans tidigare år 
• Elevernas motivation och lusten att lära  
• IT-systemen som behöver bli stabilare och bättre 

stötta verksamhetsutvecklingen 
 
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning rör 
vi oss? 
 

illa  OK  super 

     
 

 
 
Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 1.1.1  Att andelen elever i grundskolan som når ett genomsnittligt meritvärde på minst 

250 poäng ökar  

Mätmetod Manuellt framtagen av Pedagogiska nämndernas stab. Friskolorna är inte medräknade. 

Kommentar  

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan (exkl. friskolorna) i.u 27 29 30 20   öka öka öka öka 

 
Indikator 1.1.2  Att andelen elever som på gymnasiet når ett genomsnittligt betygspoäng om 15,5 

ökar  

Mätmetod Manuellt framtagen av Pedagogiska nämndernas stab. Friskolorna är inte medräknade. 

Kommentar  

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Gymnasieskolan (exkl. friskolorna) i.u 32 31 30 29   öka öka öka öka 
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Indikator 1.1.3  Att andelen elever som fullföljer påbörjad kommunal vuxenutbildning och SFI-

utbildning ökar 

Mätmetod IST-Analys. Statistik kommer i juni för föregående års resultat. 

Kommentar Sfi är indelat i tre kurser, sfi 1-3  med vardera två studievägar. Då de studerande placeras in i respektive kurs 
och studieväg mot bakgrund av deras förkunskaper följs varje studieväg upp separat. 
Resultat för Sfi är ändrat för alla år. Fel siffror har redovisats tidigare år. Siffror för   

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Kommunal vuxenutbildning - 
grundläggande vux 

79 78 75 79 *   öka öka öka öka 

Kommunal vuxenutbildning - gymnasial 
vux 

30 46 36 30 
* 

  öka öka öka öka 

Sfi - kurs 1A 41 39 36 25 *   öka öka öka öka 

Sfi - kurs 1B 48 47 45 42 *   öka öka öka öka 

Sfi - kurs 2B 42 47 50 43 *   öka öka öka öka 

Sfi - kurs 2C 40 56 47 36 *   öka öka öka öka 

Sfi - kurs 3C 43 48 51 51 *   öka öka öka öka 

Sfi - kurs 3D 30 46 36 30 *   öka öka öka öka 

 
Indikator 1.1.4  Att den upplevda nöjdheten bland eleverna gällande skolan ökar 

Mätmetod Pedagogiska nämndernas skolenkät (PN-enkäten) i åk 8 och gymnasiet år 2. 

Kommentar Frågorna finns i form av enkätfråga i pedagogiska nämndernas skolenkät. Detta gäller svaren från årskurs 
8 och gymnasiets årskurs 2 (exkl. Skultuna). Skalan ändrades från femgradig till fyrgradig 2011 och är 
därför inte jämförbara bakåt i tiden. 
F1: Jag är nöjd med bemötandet jag får i skolan.  
F2: Jag är nöjd med verksamheten i skolan. 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan            

F1. Grundskolan totalt 3,97 4,10 3,15 3,15 3,40             

F1. Kommunala grundskolor 3,91 4,09 3,12 3,10 3,36     öka öka öka Öka 

F1. Fristående grundskolor 4,17 4,16 3,23 3,26 3,48             

F2. Grundskolan totalt 3,78 3,91 2,98 2,99 3,27             

F2. Kommunala grundskolor 3,71 3,90 2,94 2,94 3,23     öka öka öka Öka 

F2. Fristående grundskolor 3,92 4,05 3,12 3,08 3,38             

 
Gymnasieskolan 

           

F1. Gymnasieskolan totalt 3,91 3,96 3,14 3,25 3,43             

F1. kommunala gymnasieskolor 3,88 3,86 2,95 3,16 3,39     öka öka öka Öka 

F1. fristående gymnasieskolor 4,05 4,11 3,41 3,39 3,48             

F2. Gymnasieskolan totalt 3,71 3,73 2,94 3,04 3,20             

F2. kommunala gymnasieskolor 3,70 3,66 2,73 2,97 3,17     öka öka öka Öka 

F2. fristående gymnasieskolor 3,75 3,83 3,26 3,14 3,26             

 
 
Indikator 1.1.5  Att andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ökar 

Mätmetod Statistiska centralbyrån (SCB) via SIRIS, Skolverkets statistikdatabas. 

Kommentar Idag finns det endast statistik på lärare med pedagogisk examen men det betyder inte att de är behöriga 
lärare utan kan ha annan pedagogisk examen. 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan totalt 81,4 82,3 81,5 84,9 82,4       

kommunala grundskolor 81,9 82,9 82,2 86,4 84,4   öka öka öka öka 

fristående grundskolor 77,2 78,2 76,3 77,8 76,5       

Gymnasieskolan totalt 73,9 73 72,1 74,6 74,5       

kommunala gymnasieskolor 78,8 79,3 78,5 80,9 81,6   öka öka öka öka 

fristående gymnasieskolor 59,6 57,4 58,1 63,9 63,4       
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Indikator 1.1.6  Att andelen elever som deltar i UF-företag ökar 

Mätmetod Statistik från Ung Företagsamhet 

Kommentar  

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal elever i UF-företag 45 126 158 191 145       

Antal UF-företag 14 32 45 50 40       

Antal elever i gymnasieskolan 4155 3941 3491 3172 2984       

Andel elever i UF-företag (%) 1,1 3,2 4,5 6,0 4,9   öka öka öka öka 
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1.2 Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv  

Väsentliga åtaganden 
 
En kontinuerlig process för att förbättra service, 

tillgänglighet och bemötande i samband med 
kommunens myndighetsutövning är vägen till ökad 
förståelse mellan företag och kommunen. Åtaganden 
finns inom vissa verksamheter som syftar till att 
förbättra näringslivsklimatet och skapa förutsätt-
ningar för etableringar av nya och utveckling av 
befintliga företag.  Arbete för samverkan mellan 
förvaltningar och bolagen och en större kunskap om 
varandras verksamheter är fortsatt viktigt för att 
förbättra rankingresultaten ytterligare. 

Arbetet med den övergripande handlingsplanen 
för ett förbättrat företagsklimat, med syfte att bryta 
den negativa trenden inom rankingresultaten, pågår 
och utvecklas. Bland annat har hittills 350 chefer 
och nyckelpersoner deltagit i företagsspelet 
Samspelet samt att fokus ligger på frågeställningarna 
vid olika näringslivsträffar, bland annat rådslaget där 
femtiotalet företagare deltog. 

Effekterna av den långa och djupa lågonjunkturen 
börjar avta och en viss ljusning vad gäller etablerings-
förfrågningar uppfattas. Antalet nya företag, förvärvs-
frekvensen och gästnätter ökar igen.  

Bostadsbyggande stödjs och stimuleras för att 
hantera den ökande befolkningen med ett större 
fokus på hyresrätter. 

Arbetet med att marknadsföra Västerås som en ort 
att förlägga konferenser och konvent på stärks bland 
annat med hjälp av Conventionbyrån som tagit en 
tydlig roll och visat på resultat. 

 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 

 
Att antalet nya företag ökar  

En väsentlig förutsättning för nyetableringar och 
utveckling av befintliga företag är planlagda 
näringslivsområden i översiktsplan. Åtagande finns 
för att avsätta mark för näringsverksamhet i centrala 
lägen och viktiga knutpunkter och att detaljplane-
lägga nya områden. Även behovet av rätt geografisk 
information provas i ett samarbete mellan fyra 
kommuner med fokus på etableringsfrågor.  

Åtaganden som syftar till att skapa förutsättningar 
för kreativa näringar och enskilda kulturaktörer att 
bedriva verksamhet inom kulturområdet. 
Valfrihetssystemet, LOV, möjliggör för privata 
företag och organisationer att utföra tjänster som 
kommunen tidigare utfört.  

Genomförandet av utbildningar inom 
arbetsmarknadskunskap för ungdomar är en viktig 
aktivitet som genomförts. En annan är 

rekryteringsmässan för arbetssökande som väckte 
stort intresse och möjligheter till mingel mellan 
arbetssökande och intresserade företagare. Västerås 
stads stöd till och delaktighet i Nyföretagarcentrum, 
Järnvägsklustret, Automation Region  och 
Expectrum attraherar nya kompetenser och företag. 
Delaktigheten i och stöd till Energy Competence 
Center (ECC), Jobba i Västerås (JIV) och 
Mälardalens högskolas arbete med etablering av en 
elkraftutbildning är starkt efterfrågat av näringslivet 
som är beredd att medverka. 

 
Att företagsrankingen är hög 

Att genomföra utbildningar, företagsspel, 
benchmarking och andra aktiviteter för ett förbättrat 
företagsklimat, enligt den övergripande handlings-
planen för ett förbättrat företagsklimat kommer att 
ge positiv effekt på sikt.  

Åtaganden finns som att erbjuda en god service, 
information och utbildning till Västerås stads 
verksamhetsutövare inom miljö- och hälsoskydds-
området. Vidare erbjuds kostnadsfri, opartisk och 
vägledande konsumentjuridisk rådgivning till alla 
näringsidkare i Västerås. Aktiviteter för ökad 
förståelse mellan företag och kommunen i upphand-
lingsfrågor genom företagsbesök i samarbete med 
Företagsnära. Utvecklingen av e-baserade tjänster till 
kund kommer att medföra effektivisering av och 
ökad tillgänglighet till verksamheten. Arbete med att 
utveckla Västerås city till Sveriges bästa city och 
utmärkelsen Årets stadskärna 2013 ett viktigt 
delmål. Därutöver fick vår starka handel ytterligare 
två nationella utmärkelser under 2013, årets 
shoppingcenter (Erikslund Shopping Center) och 
årets handelsområde (Erikslund), samt att tidningen 
Ny Teknik utsåg Västerås till Sveriges energi-
centrum. 

Arbete för fler arrangemang och event i Västerås 
bidrog till ökad besöksnäring bland annat genom att 
Västerås City Triathlon genomfördes för första 
gången som en del av ett treårigt avtal med svenska 
triathlonförbundet. Att verka för att Västerås blir en 
attraktivare stad sker bland annat genom att 
projekten kring stationsområdet och city genomförs. 
God arkitektur, gestaltning och identitetsskapande 
byggnader ska prägla utvecklingen i Västerås.  

 
Att förvärvsfrekvensen ökar 

Åtaganden finns för att identifiera kompetens-
brister och stödja olika aktörer som agerar för att 
motverka dem. Det finns ett organiserat samarbete 
med näringslivet som syftar till att bereda elever 
inom ramen för utbildning ett relevant arbetsplats-
förlagt lärande. Att erbjuda praktikplatser till 
personer som är i behov av att utveckla sitt svenska 
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språk eller andra yrkesfärdigheter, olika åtgärder för 
att försörjningsstödstagare och flyktingar ska komma 
ut i arbete är ytterligare åtaganden. Fokus finns på 
och arbete pågår för att motverka den nedåtgående 
trenden vad gäller antal elever i UF-företag, en trend 
som råder nationellt.    

  
Att antalet gästnätter ökar 

Det finns åtaganden hos våra nämnder som syftar 
till att arbeta för fler arrangemang och event i 
Västerås för att bidra till ökad besöksnäring samt att 
verka för att offentliga och privata möten förläggs till 
Västerås, främst konferenser, kongresser, affärs-
relaterade mässor och evenemang. Conventionbyrån 
fortsätter att utveckling verksamheten. Antalet 
gästnätter ökade under året. 

 
Att andelen hushåll och företag som har 
tillgång till bredband ökar  

En bredbandsstrategi är beslutad och handlings-
plan finns för att förflytta sig mot e-visionen, med 
åtaganden och mätetal för att säkerställa att 
invånarna har tillgång till bredband oavsett fast eller 
mobil teknik. Infrastrukturen är en möjliggörare för 
tjänsteutveckling. 

Västerås stad har investerat i bredbandutbyggnad 
på landsbygden och byalagskunderna förväntas 
ansluta sig under 2014 och 2015. Det har inte gjorts 
någon ny mätning av Post och Telestyrelsen men 
sannolikt har endast marginalla förändringar skett 
sedan förra rapporten. 

Positiva iakttagelser 
• Västerås har fått flera nationella utmärkelser  
• Spännande projekt växer fram och blir tydliga, 

bland andra Expectrum, 3B. 
• Näringslivsklimatet och hur vi ska förbättra det 

uppmärksammas allt mer 
• Västerås fortsätter att växa! 
• Det omfattande arbete som sker som syftar till en 

trafikslagsövergripande strategi för Västerås 
 
Förbättringsområden 
• Samordningen sinom Västerås stad kan utvecklas 

och förbättras 
• Fler ansvarområden kan göra mer för detta 

strategiska mål 
• En processbeskrivning av etableringsprocessen 

borde genomföras  
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  super 

     
 
 
 
 
 

 

Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 1.2.1  Att antalet nya företag ökar 

Mätmetod Bolagsverket och SCB 

Kommentar Det finns ingen uppdelning på gröna jobb i SCBs företagsregister. I Västeråsbarometern mäts arbetsställen, 
inte företag, inom miljösektorn.  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal nya företag totalt 491 908 863 634 804   öka öka öka öka 

Antal nya företag gröna sektorn i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.       

Antal nya företag besöksnäringen 30 42 56 66 78       

 
Indikator 1.2.2  Att företagsrankingen är hög  

Mätmetod Svenskt Näringslivs årliga rankning och SKLs INSIKT som görs vartannat år 

Kommentar Ranking 2013. I enkätdelen är den största försämringen ”tillgången på kompetens”, att det är svårt att få tag 
på kompentens. Även ”tillämpningar av lagar och regler” upplevs sämre. I den andra delen, attityder, är den 
största försämringen inom ”medias attityder till företagande”, att man upplever en sämre attityd från medias 
sida om företagande. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Företagsklimat - Svenskt Näringsliv 72 57 29 56 76       

Insikt - SKL, ranking i.u. i.u. 44 i.u. 105       

Insikt - SKL, NKI i.u. i.u. 69 i.u. 66       
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Indikator 1.2.3  Att förvärvsfrekvensen ökar 

Mätmetod SCBs statistik "Registrerad arbetsmarknadsstatistik", RAMS. 

Kommentar Eftersläpning i statistiken. Statistik för 2012 kommer i slutet av 2013. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel (%) av den arbetsföra 
befolkningen i åldern 20-64 som befinner 
sig i arbete 

73,6 74,9 75,9 76,2 *      77,0 

- kvinnor i.u. i.u. 73,5 73,8 *       

- män i.u. i.u. 78,3 78,5 *       

 
 
Indikator 1.2.4  Att antalet gästnätter ökar  

Mätmetod Statistik via SCB 

Kommentar Av gästnätterna är ca 10 000 direkt påverkbara utifrån evenemang etc., ca 140 000 per år härstammar från de 
globala företagen och är konjunkturkänsligt. Målet är att öka i förhållande till riksgenomsnittet. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal Västerås i.u i.u 342000 310000 352000   öka öka öka öka 

Förändring (%)     7 % - 9 % 14 %       

Förändring riksgenomsnitt (%)     2 % 0 % 2 %       

 
 
Indikator 1.2.5  Att andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband ökar  

Mätmetod Statistik från Länsstyrelsen 

Kommentar 90 procent ska ha bredband 2020 enl. regeringens bredbandsstrategi. Statistik avser bredband 50 Mbit/s och 
xDSL. Post- och telestyrelsen har inte gjort någon ny mätning och uppskattningsvis har endast marginella 
förändringar skett. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel befolkningen totalt xDSL i.u i.u 97 % i.u i.u   öka öka öka öka 

Arbetsställen i.u i.u 95 % i.u i.u   öka öka öka öka 

Andel befolkningen 50 Mbit/s i.u i.u 71 % i.u i.u   öka öka öka öka 

Arbetsställen i.u i.u 69 % i.u i.u   öka öka öka öka 
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1.3 Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och 
kostnadseffektivitet  

 

Väsentliga åtaganden 
 
De flesta nämnder och styrelser har åtaganden 

som syftar till att höja kvaliteten i verksamheterna på 
ett generellt plan. Det är nu fler åtaganden kopplade 
till respektive indikator men det återstår fortfarande 
ett förbättringsarbete kopplade till indikatorerna för 
att kunna nå målen. Bland några åtaganden kan 
nämnas barn- och utbildningsförvaltningens 
fortsatta arbete med att utveckla deras systematiska 
kvalitetsarbete och kultur-, idrotts- och fritids-
nämndens åtaganden om att utveckla partnerskap 
och ge civilsamhället goda förutsättningar till 
utveckling genom stöd till föreningar. 

Kvalitetsarbetet har ett fortsatt fokus i organisa-
tionen. I december 2012 genomförde SKL en 
genomlysning med hjälp av verktyget Kommun-
kompassen med så pass goda resultat att vi, som en 
av sju kommuner, blev nominerade till årets 
kvalitetskommun. Målet är att bli årets kvalitets-
kommun 2015 så vi fortsätter att vässa vårt 
kvalitetsarbete runt om i organisationen. 

Fler nämnder och styrelser än tidigare fokuserar 
på bemötande och tillgänglighetsfrågorna och har 
åtaganden och indikatorer, vilket kan vara resultatet 
av vi fokuserat extra på bemötande- och tillgänglig-
hetsfrågorna, bland annat vid ett ledarrådslag med 
alla chefer.  
 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 
 
Att medborgarnas upplevda nöjdhet gällande 
bemötande och tillgänglighet ökar  

Resultaten från Medborgarundersökningens frågor 
kring bemötande och tillgänglighet har förbättrats 
jämfört med mätningen som gjordeds för två år sen. 
Noteras att detta är en attitydundersökning och 
slutsatser kan inte dras på endast två undersökningar 
men ger oss en indikation på vad invånarna tycker: 
att det är lättare att komma i kontakt med personal 
inom Västerås stad, att bemötandet är bättre, att 
servicen är bättre men att det är svårare att komma i 
kontakt med högre chefer. Resultaten i de frågor i 
undersökningen Kommunens kvalitet i korthet som 
handlar om tillgänglighet och bemötande visar att vi 
i de flesta frågorna hamnar bland de bästa 
kommunerna i landet. 

 

Med det arbete som pågår och det fokus frågan 
fått under 2013 borde kommande mätningar visa på 
ännu bättre resultat och att målet nås. 

 
Att lokaleffektiviteten ökar  

De flesta lokalintensiva nämnderna har åtaganden 
som översyn av egna lokaler, ta fram ny modell för 
lokalersättning och effektivisering av användingen av 
lokaler och anläggningar vilket bör leda till att målet 
nås. Vakansgraden i våra lokaler har minskat jämfört 
med föregående år, om Wenströmska skolan 
exkluderas, men förvänts ligga på en aningen högre 
men jämn nivå de kommande åren. 

Utnyttjandegraden av grundskolorna ligger stabilt 
på samma nivå som tidigare och förväntas göra det 
fram till 2015. Målsättningen har sänkts i jämförelse 
med förra årets uppföljning och ligger nu på en mer 
realistisk nivå. 

 
Att nöjdheten gällande maten som serveras 
inom kommunalt finansierade verksamheter 
ökar  

Äldrenämndens strävan är att äldre ska känna sig 
nöjda med måltider och måltidsmiljön. Därför är 
det angeläget at medverka i Västerås stads arbete för 
utveckling av matpolicy och att alla utförare och 
leverantörer erbjuds utbildning inom området. 
Under året har nämnden också faststället riktlinjer 
för måltider inom särskilda boenden, 
korttidsverksamhet och i biståndsbedömd 
dagverksamhet. 

Även Skultuna kommundelsnämnd har åtaganden 
kopplade till indikatorn.  

Tittar vi på indikatorn ser resultatet för hemtjänst, 
servicehus, äldreomsorg och gruppboenden sämre ut 
jämfört med tidigare år men noteras här att svars-
skalan i undersökningen har ändrats både 2012 och 
2013 och därmed är inte resultaten jämförbar 
mellan åren och 2013 är startår för ny mätning. För 
skolorna är det första året som frågan finns med i 
den enkät som utförs bland eleverna (PN-enkäten) 
och vi har därför inte heller här resultat från tidigare 
år att jämföra med. Att resultatet i sig är lägre än 
resultatet för hemtjänst, servicehus, äldreomsorg och 
gruppboenden förklaras troligen av inställningen till 
maten som serveras snarare än kvaliteten. 

 
Att antalet servicegarantier ökar 

Det är endast tre nämnder/styrelser har idag 
skrivna och publicerade servicegarantier (eller 
värdegarantier) men fler ser nu över möjligheten att 
ta fram sådan. En gemensam mall och instruktioner 
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ska arbetas fram för att ge stöd i att ta fram 
servicegarantier. Antalet förväntas öka under 2014. 

 
Att andelen inköp över avtal ökar 

Stadsövergripande har inköpsfrågorna fortsatt 
stort fokus och även ute i verksamheterna är arbetet 
mot att öka andel inköp över avtal bättre nu än 
tidigare, vilket borde kunna ge effekt på indikatorn 
innan perioden är slut. Detaljerad statistik kan 
levereras ur inköpssystemet och ökar möjligheten 
och intresset att förändra inköpsbeteenden i 
organisationen. Inköpssystemet VIP kan användas i 
större utsträckning än det görs idag. Då ökar 
chansen att vi både beställer rätt varor och att de 
kommer från rätt leverantör.  

 
Att mångfalden bland medarbetarna i 
Västerås stad ökar 

Endast två nämnder har åtaganden kopplade till 
indikatorn. Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder, 
det vill säga personer som är födda utlands eller som 
är födda i Sverige men där båda föräldrarna är födda 
utomlands, ökar i hela Västerås kommun med 0,5 
procentenheter per år. Utvecklingen bland Västerås 
stads medarbetare är något bättre. Ökningen var 0,9 
procentenheter 2012. 2013 års statistik har ännu 
inte kommit. 
 

Positiva iakttagelser 
• Fortsatt ökat intresse på kvalitetsfrågorna  
• Ökat fokus på bemötande- och 

tillgänglighetsfrågor 
• Fler nämnder och styrelser ser över om 

servicegarantier kan tas fram för verksamheten 
 
Förbättringsområden 
• Öka inköpen från våra avtalsleverantörer men 

även av avtalade produkter 
• Öka antalet servicegarantier 
• Andelen medarbetare som är födda utomlands 

eller som har föräldrar som är födda utomlands 
speglar inte andelen för orten  

 
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  super 

     

 

 

 

 
Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 1.3.1  Att medborgarnas upplevda nöjdhet gällande bemötande och tillgänglighet ökar  

Mätmetod SCBs Medborgarundersökning, som görs vartannat år. Nöjd Medborgar Index (B15) 

Kommentar Västerås visar samma resultat som snittet för landets större kommuner 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Bemötande och tillgänglighet i.u i.u 56 i.u 58    öka  öka 

 
 
Indikator 1.3.2  Att lokaleffektiviteten ökar  

Mätmetod SCB statistik Räkenskapssammandraget. Nyckeltalen redovisas efter att räkenskapssammandrag fastställts i 
juni.  

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Vakansgrad stadens fastighetsbestånd (%) 
(inkl Wenströmska skolan) 

i.u i.u 0,7  2,3 1,1 
(2,8)  

    1,0 1,5 1,5 1,5 

Utnyttjandegrad, grundskolelokaler (%) i.u i.u 82  82  83     84 86 88 90 
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Indikator 1.3.3  Att nöjdheten gällande maten som serveras inom kommunalt finansierade 
verksamheter ökar  

Mätmetod Egna undersökningar: PN-enkäten i skolan (ska läggas in) och brukarundersökningen SNS.  

Kommentar Första året som frågan finns med i skolans PN-enkät. Därför ingen jämförelse bakåt i tiden. 
Sociala nämndernas förvaltning har ny skavarrskala på sina frågor 2013 jämfört med tidigare år så de 
resultaten kan inte jämföras med tidigare år.  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan årskurs 5 i.u i.u i.u i.u 43       

Grundskolan årskurs 8 i.u i.u i.u i.u 37       

Gymnasieskolans årskurs 2 i.u i.u i.u i.u 52       

                 

Hemtjänst, snitt alla utförare 89 90 95 82 76   öka öka öka öka 

Servicehus 84 85 90 77 62   öka öka öka öka 

Ålderdomshem 85 90 93 79 67   öka öka öka öka 

Gruppboende 80 88 98 84 74   öka öka öka öka 

 
Indikator 1.3.4  Att antalet servicegarantier ökar 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Servicegarantierna finns på Västerås stads hemsida. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal servicegarantier 0 0 0 23 29   öka öka öka öka 

- Tekniska nämnden       22 22       

- Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden       1 1       

- Äldrenämnden (värdighetsgarantier)     6       

 
Indikator 1.3.5  Att andelen inköp över avtal ökar 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Inköpssystemet VIP infördes under 2012 och underlättar att inköp görs på rätt produkter och från rätt 
leverantörer. Statistik tas fram på förvaltningsnivå. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Inköp (mdkr) totalt i.u i.u i.u 3,6 *       

Inköp (mdkr) avtalsleverantörer i.u i.u i.u 2,8 *       

Andel inköp från avtalsleverantörer i.u i.u i.u 78 % *      90 % 

 
Indikator 1.3.6  Att mångfalden bland medarbetarna i Västerås stad ökar 

Mätmetod Statistik från SCB, andelen medarbetare med utländsk bakgrund 

Kommentar Mångfalden i Västerås stads organisation ska öka i samma takt som befolkningen i kommunen. 
Statistik för hela kommunen korrigerad för alla år beroende på fel siffror tidigare. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel(%) medarbetare med utländsk 
bakgrund 
- kvinnor 
- män 

17,2 17,7 18,2 19,1 19,8 
 

16,3 
3,5 

  18,7 19,2 19,7 20,2 

Andel (%) i Västerås kommun 26,4 27,0 27,5 27,9 *       

Förändring Västerås stad 
(procentenheter) 

  0,5 0,5 0,9 0,7       

Förändring kommunen (procentenheter)   0,5 0,5 0,5 *       
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2 Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö 
 

2.1 I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott liv  

Väsentliga åtaganden 
 
Inom det här strategiska målet finns det nio 

indikatorer för att mäta möjligheten till gott liv i 
Västerås och en rad åtaganden finns inom våra 
verksamheter. 

Kultur- och idrottsförvaltningen genomför en rad 
olika insatser som syftar till att öka antalet besökare 
på idrottsanläggningar, kulturarenor och bibliotek. 
Västerås konstmuseums utställningar under 
perioden har haft en stor bredd med bl.a. mode, 
internationell samtidskonst samt tematiska 
utställningar ur samlingen. Bokbussen åkte till nya 
platser under sommaren, t ex till baden på Björnön 
och Lögarängen. Nämnden för funktionshindrade 
har genomfört en kartläggning kring huruvida 
personer som bor i bostad med särskilt service kan 
utöva sina individuella kultur- och fritidsintressen. 
Resultatet visade att majoriteten av de som bor i 
gruppbostad är nöjda med sina möjligheter att utöva 
individuella fritidsintressen, och kan påverka 
utbudet i gruppbostaden.   

Individ- och familjenämnden arbetar kontinuerligt 
med olika åtgärder för att försörjningsstödstagare 
och flyktingar ska komma ut i arbete i samverkan 
med arbetsförmedlingen. Kommunstyrelsen har gett 
stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn 
avseende Västerås stads samlade 
arbetsmarknadspolitiska insatser. I det ingår att hitta 
mer effektiva modeller och metoder för att säkra att 
individen får en snabbare återgång/inträde till 
arbetsmarknaden. 

För att minska vårdkostnaderna med bibehållen 
kvalitet har individ- och familjenämnden startat ett 
särskilt projekt med syfte att utveckla den egna 
familjehemsvården, umgängesstödet till föräldrar 
samt stödet till familjer med barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning och samtidig social 
problematik. Särskild åtgärdsplan är framtagen i 
linje med detta. Nämnden erbjuder särskilda stöd-
åtgärder riktade till brottsoffer och förövare vid våld 
i nära relationer, våld mot barn och unga samt 
insatser i samverkan med polis och åklagare när 
unga begår brott.  

Inom ramen för individ- och familjenämndens 
ansvarsområde genomförs en rad olika insatser för 
att motverka hemlöshet. Som exempel kan nämnas 
avtal med bostadsföretag om fördelning av sociala 
lägenheter, boendestödsavtal/uppsökande 
verksamhet riktat till personer med större sociala, 
psykotiska eller liknande hinder och som därmed 
inte blir godkända på bostadsmarknaden för eget 

hyreskontrakt, hyresvägledning, tecknande av 
förstahandskontrakt avseende träningsbostäder, 
uppsökande verksamhet bland vuxna missbrukare 
och bland den mest utsatta gruppen bostadslösa med 
flera insatser. Under senare delen av hösten 2013 
genomfördes en ny kartläggning av hemlösheten i 
Västerås. Med kartläggningen som bas revideras 
nuvarande riktlinje och handlingsplan. 

Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder 
fortgår. Inom tekniska nämndens ansvarsområde har 
samtliga planerade åtgärder utmed ledstråk 
genomförts i serviceorterna. Arbetet har därefter 
fortsatt på Erikslund och utmed Cityringen. Totalt 
har 223 hållplatser gjorts tillgängliga, främst inom 
ramen för projektet SmartKoll.   

I kultur- och idrottsförvaltningen pågår arbetet 
med att tillgängliggöra stigar för funktionshindrade 
på Anundshög.  Kommunfullmäktige beslutade anta 
ett nytt program för personer med funktions-
nedsättning. Ett nytt samarbetsavtal mellan Västerås 
stad och Västerås handikapporganisationers 
samarbetsråd arbetades fram under året. Samarbets-
avtalet kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2014. 

Tekniska nämnden hanterar belysning och andra 
otrygga platser i alla nya gatu- och parkprojekt och 
Byggnadsnämnden arbetar kontinuerligt i sin 
planering med utgångspunkt från de övergripande 
principerna i översiktsplanen där trygga och 
trivsamma miljöer med möjlighet till fler 
mötesplatser är en av flera bärande principer 

Inom ramen för Värna Västerås sker bland annat 
trygghetsvandringar. Nätverket Tryggare City som är 
en bred sammanslutning av fastighetsägare, 
näringsliv, andra myndigheter och organisationer 
initierar och genomför tillsammans olika typer av 
insatser för att skapa trygghet, trivsel och minska 
brottslighet. I stadsdelarna finns lokala områdesBrå 
(brottsförebyggande råd) etablerade. 

Bostadsaktiebolaget Mimer lägger relativt stora 
resurser på förebyggande trygghetsarbete t ex i form 
av tekniska åtgärder, grannsamverkan och 
stadsdelsutveckling. 

Antalet aktiviteter inom ramen för CEMR-
deklarationen för jämställdhet på lokal och regional 
nivå har ökat under 2013. Flera utbildningar har 
genomförts för politiker och tjänstemän.  Förvalt-
ningarna har utsett en jämställdhetspilot. Teknik 
och idrottsnämnden har gjort jämställdhetsanalys på 
investeringsbudgeten, Kultur- idrott och fritids-
nämnden har påbörjat en process för genderbudge-
ting. Ett arbete kopplat till fritidsgårdar och öppna 
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förskolor pågår där medarbetare och hela lednings-
gruppen har genomgått utbildning och arbetar för 
att jämställdhetsintegrera verksamheten. En jäm-
ställdhetspolicy antogs av kommunfullmäktige i 
december. Individ- och familjenämnden arbetar 
aktivt med jämställdhetsfrågorna, våld i nära rela-
tioner.  

Under 2013 har ett par nämnder avsatt särskilda 
medel för att mildra negativa effekterna för barn i 
ekonomiskt utsatta familjer. 
 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 

 
Att antalet besökare på våra mötesplatser, 
idrottsanläggningar, kulturarenor och 
bibliotek ökar 

Antalet besöka på badanläggningarna och 
biblioteken har minskat medan antalet besökare har 
ökat när det gäller kulturverksamheter och 
kulturhusen. Beläggningsgraden på 
idrottsanläggningar har minskat med två 
procentenheter från 76 procent 2012 till 74 procent 
2013. Antalet besökare på kultur, idrotts- och 
fritidsförvaltningens verksamheter totalt sett har 
ökat från 8,10 till 9,11 (relationstal, summerad 
procentandel delat med invånare, Omnibus)  

När det gäller badverksamhet och biblioteken är 
besöksmålet relativt högt satt och det är därmed 
tveksamt om vi når målet 2015. För övriga delar har 
målen som satts upp för 2015 redan uppnåtts. 

 
Att hushållens behov av försörjningsstöd 
minskar  

Hushållens behov av försörjningsstöd har minskat 
såväl vad avser bidragstiden som antalet personer. 
Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd har 
också minskat mellan åren 2012 och 2013. Vi ser 
dock att andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd ökar samt en ökning när det gäller 
kostnader. 

 
Att vårdkostnaderna minskar men kvaliteten 
bibehålls  

Insatser avseende den egna familjehemsvåden, 
umgängesstöd till föräldrar samt stöd till familjer 
med barn- och ungdomar med funktionsnedsättning 
och samtidig social problematik har resulterat i att 
familjer/barn/ungdomar som efter genomgångna 
öppenvårdsinsatser uppger att åtgärderna lett till 
förbättringar har ökat. Vårdkostnaderna avseende 
institutionsvården både vad gäller barn- och ungdom 
men också för vuxna har dock ökat. En orsak till 
ökade vårdkostnader beror på bostadsbrist. 28 
procent av den totala vårdkostnaden för vuxna utgör 
köp av bostäder. 

Att fördelningen av upplåtelseformer i 
stadsdelar och serviceorter är jämn  

Fördelningen mellan upplåtelseformer i stadsdelar 
och i serviceorter varierar. För Västerås som helhet 
uppgick andelen lägenheter i hyresrätter i fler-
bostadshus till 35 procent, bostadsrätt i flerbostads-
hus 30 procent och småhus 35 procent 2012. På 
områdes/stadsdelsnivå varierar fördelningen.  Som 
exempel kan nämnas Skälby, Dingtuna-Barkarö och 
Irsta som till övervägande del har småhus. Skälby har 
den högsta andelen småhus, 98 procent. Lägst andel 
småhus har centrala Västerås, 1 procent. 

Den mest jämna fördelningen har Bäckby. Där är 
fördelningen på 37 procent hyresrätt i flerbostads-
hus, 27 procent bostadsrätt i flerbostadshus och 36 
procent småhus. Vallby har den högsta andelen 
lägenheter i hyresrätt i flerbostadshus, 67 procent. 
Vallby och Skälby är de områden som helt saknar 
lägenheter i bostadsrätt i flerbostadshus. Att på 
stadsdelsnivå nå det uppsatta målet till 2015 bedöms 
inte realistiskt. 

 
Att antalet uteliggare minskar  

I den av individ- och familjenämnden nyligen 
genomförda kartläggningen framgår att antalet 
hemlösa enligt socialstyrelsens definition har ökat 
med 35 procent mellan åren 2012 och 2013 och 
uppgår nu till 552 personer att jämföra med 408 
personer år 2012. I snitt har antalet hemlösa under 
2000-talet legat omkring 288 personer. När det gäller 
personer som är uteliggare eller bor på härbärge, d v 
s personer som i dagligt tal brukar benämnas 
hemlösa så ökade antalet med tre i förhållande till 
2012 års kartläggning. Uteliggarna varierar i ålder 
från 18 till 78 år. Medelåldern har varit relativt 
konstant de senaste åren och vid 2013 års 
kartläggning var medelåldern 48 år. I kartläggningen 
framgår att det av de 552 hemlösa så är det 306 
personer som bedöms klara av lägenhet med eget 
kontrakt och 88 personer som är i behov av 
träningslägenheter. Insatser som förhindrar fortsatt 
utestängning från bostadsmarknaden är en viktig 
uppgift för Västerås som helhet att arbeta vidare 
med. 

 
Att placeringen i Tillgänglighetsbarometern 
förbättras  

Västerås klättrade från en 18:e plats till en 11 plats 
2013 i tillgänglighetsbarometern. Dock återstår 
arbeten för att behålla och eventuellt också förbättra 
resultatet till 2015. Tillgänglighetsfrågor, som inte 
enbart handlar om den fysiska tillgängligheten, är en 
angelägenhet för samtliga nämnder men endast ett 
fåtal har beskrivit vilka åtgärder som vidtas för att 
förbättra arbetet och därmed också möjligheten att 
nå ett bättre resultat i rankingen. 
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Att antalet brott, hot om våld och 
skadegörelse minskar 

Den totala polisanmälda brottsligheten per 
100.000 invånare  är 2013 25 procent lägre i 
jämförelse med 2008 

Samtliga polisanmälda brott minskade utom 
sexualbrotten. När det gäller skadegörelse och 
klotter som också minskat kan en del av 
minskningen eventuellt bero på en fördröjning av 
klottersanering. 

Av storleksmässigt jämförbara städer så är det bara 
i Norrköping och Uppsala som den polisanmälda 
brottsligheten per100 000 ökar något. I riket som 
helhet sker en minskning av den polisanmälda 
brottsligheten. 

 
Att antalet aktiviteter för ökad jämställdhet i 
enlighet med den europeiska deklarationen 
för jämställdhet mellan kvinnor och män 
(CEMR) ökar 

Vi har gjort kartläggningar, utbildat oss och fått en 
ökad medvetenhet om de ojämställdhetsproblem 
som finns i vår stad. Det handlar om lokaler, 
investeringsbudgetar, trafik, bilder, bemötande, 
attityder, barnböcker, föreningslivet, minoritets-
grupper, arbetsmarknad, näringsliv, taltillfällen, 
resursfördelning, idrottsgalan och en del annat 
också. Förvaltningarna har utsett jämställdhets-
piloter och i december 2013 antog kommun-
fullmäktige en jämställdhetspolicy. Det innebär att 
all statistik ska redovisas könsuppdelad. Jämställd-
hetsintegrering innebär att jämställdhetsarbetet ska 
bedrivas inom ordinarie arbete. Hälften av stadens 
förvaltningar redovisar att deras viktigaste 

styrdokument har involverat jämställdhetsperspek-
tivet.  

 
Att inkomstklyftan mellan invånare i olika 
stadsdelar ska minska 

För Västerås totalt sett har andelen familjer med 
låg inkomststandard ökat från 7,0 procent 2008 till 
8,1 procent 2011. Den disponibla inkomsten per 
konsumtionsenhet har ökat från 182 614 kronor 
2008 till 198 937 kronor 2011. Enligt Gini-
koefficienten, som används som ett sammanfattande 
mått på inkomstspridning, kan vi se att 
inkomstspridningen ökat från 0,359 år 2008 till 
0,371 år 2011. 

 
Positiva iakttagelser 
•Besöken på kulturarenor och kulturverksamheter 

har ökat  
•Antalet aktiviteter inom ramen för CEMR-

deklarationen för jämställdhet på lokal och 
regional nivå har ökat markant under 2013.   

•Antalet brott, hot om våld och skadegörelse har 
minskat 

 
Förbättringsområden 
•Tillgänglighetsarbetet  
•Tillgången till bostäder för alla  
•Vidta åtgärder för att synliggöra mångfald som en 

resurs 
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

Illa  OK  super 

     

Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 2.1.1  Att antalet besökare på våra mötesplatser, idrottsanläggningar, kulturarenor 

och bibliotek ökar 

Mätmetod Egen statistik: räknare inpasserade samt Omnibusundersökningen 

Kommentar Antal besökare enligt Omnibus visas som relationstalet summerad procentandel delat med invånare 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal fysiska besök 
biblioteket  

780 286 752 197 779 562 757 424 709 737   780 000 780 000 780 000 780 000 

Antal besök 
kulturverksamheter 

458 328 452 676 508 914 544 636 562 794   509 000 525 000 525 000 550 000 

Antal besök 
kulturhusen 

531 038 543 938 544 545 564 919 624 094   545 000 545 000 550 000 550 000 

Antal besök 
badanläggningar 

515 915 465 688 488 040 485 074 464 163   500 000 515 000 450 000 450 000 

Beläggningsgrad 
idrottsanläggningar 

68 % 72 % 83 % 76 % 74 %   85 % 87 % 89 % 90 % 

Antal besökare på våra 
verksamheter enligt 
Omnibus 

9,03 8,99 9,08 8,10 9,11   9,10 9,15 9,20 9,30 
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Indikator 2.1.2  Att hushållens behov av försörjningsstöd minskar  

Mätmetod Statistik ur Procapita 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Total försörjningskostnad i mkr 188 195 200 202 204   minska minska minska minska 

Kostnad per hushåll och månad, kr 7411 7467 7685 7924  8124   minska minska minska minska 

Antal hushåll 4273 4297 3956 3830  3779   minska minska minska minska 

Snittid (månader) exkl. flyktingar 5,9 6,2 6,6 6,6 6,6   minska minska minska minska 

 
Indikator 2.1.3  Att vårdkostnaderna minskar men kvaliteten bibehålls 

Mätmetod Egen statistik 

Kommentar Svårt att mäta relationen minskad vårdkostnad-ökad kvalitet.  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Vårdkostnader            

Barn – Institution 2995 781 4092 8637 12164   minska minska minska minska 

Barn – Öppenvård 5349 4923 5963 7136 7323   minska minska minska minska 

Barn – Familjehem 30615 30126 29899 31422 40850   minska minska minska minska 

Ungdom – Institution 17919 21876 32848 43614 51599   minska minska minska minska 

Ungdom – Öppenvård 7330 10127 11696 6360 6440   minska minska minska minska 

Ungdom – Familjehem 36434 42377 41780 39523 34324   minska minska minska minska 

Vuxen – Institution 9082 11207 15802 20103 23691   minska minska minska minska 

Vuxen – Öppenvård 15066 16107 18070 22422 30470   minska minska minska minska 

Vuxen – Familjehem 1281 1295 825 1016 5909   minska minska minska minska 

Totalt 126071 138819 160975 180233 212770   minska minska minska minska 

 
 
Indikator 2.1.4  Att fördelningen av upplåtelseformer i stadsdelar och serviceorter är jämn  

Mätmetod Mätmetod ska tas fram under 2013. 

Kommentar Svårt at ta fram mätmetod per stadsdel, statistik visas på totalen. Se kommenarer i texten ovan. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andelen hyresrätter (%) i.u. i.u. i.u. i.u. 35       

Andel bostadsrätter (%) i.u. i.u. i.u. i.u. 30       

Andelen småhus/villor (%) i.u. i.u. i.u. i.u. 35       

 
Indikator 2.1.5  Att antalet uteliggare minskar  

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Totalt 19 18 18 25 28   minska minska minska minska 

Män 16 15 14 18 20       

Kvinnor 3 3 4 7 8       

Varav härbärgsboende i.u. i.u. i.u. i.u. 19       
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Indikator 2.1.6  Att placeringen i Tillgänglighetsbarometern förbättras  

Mätmetod Humanas tillgänglighetsbarometer 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Tillgänglighetsbarometern  i.u. 66 38 18 11   bättre bättre bättre bättre 

 
 
Indikator 2.1.7  Att antalet brott, hot om våld och skadegörelse minskar 

Mätmetod Statistik från Polisen register 

Kommentar Polisanmäld brottslighet är ett mått på antalet anmälda misstänkta brott till polismyndigheten och inte ett 
mått på den faktiska brottsligheten. De anmälda brotten har minskat men säger inget om antalet brott. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Total polisanmäld brottslighet 18 426 17 629 18 150 16 998 15 620   minska minska minska minska 

Total polisanmäld brottslighet/ 
100 000 inv. 

16 136 15 328 15 229 13 702 13 078   minska minska minska minska 

Varav:                  

Misshandel 1 479 1 526 1 298 1 308 1 175       

Olaga hot 1 618 1 449 1 502 1 413 1 321       

Sexualbrott 202 200 184 202 266       

Rån 145 153 114 94 73       

Klotter och annan skadegörelse 3 082 2 494 3 427 3 050 2 155       

 
 
Indikator 2.1.8  Att antalet aktiviteter för ökad jämställdhet i enlighet med den europeiska 

deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) ökar 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Inga uppgifter har kommit in från nämnder och styrelser. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Totala antalet verksamhetsförbättringar 
inom jämställdhetsområdet.  

i.u i.u i.u i.u i.u   Måttet utgår 

Andel förvaltningar som redovisat minst 
två verksamhetsförbättringar inom 
jämställdhetsområdet  

i.u i.u i.u i.u 82   80 % 80 % 80 % 80 % 
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Indikator 2.1.9  Att inkomstklyftan mellan invånare i olika stadsdelar minskar 

Mätmetod  

Kommentar Definitioner: 
Inkomststandard – den disponibla inkomsten dividerad med en norm för levnadsomkostnader vars storlek 
beror av familjens sammansättning. 
Disponibel inkomst – de samlade inkomsterna i en familj inklusive bidrag och med skatter och andra negativa 
transfereringar fråndragna. 
Gini-koefficienten används som ett sammanfattande mått på inkomstspridningen. Koefficienten kan anta ett 
värde mellan 0 och 1. Ett högre värde visar på större inkomstspridning än ett lägre. 
 
Andel familjer med låg inkomststandard har ökat men generellt sett har invånarna fått mer pengar att röra sig 
med. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Gini-koefficient 0,365 0,370 0,371 * *       

Andel familjer (%) med låg inkomst-
standard 

7,9 8,0 8,1 * *       

Disponibel inkomst/konsumtions-
enhet 

187888 191145 198937 * *       
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2.2 Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun  

Väsentliga åtaganden 
 
Mälarenergis nya samförbränningspanna (block 6) 

kommer att tas i drift under 2014 med målet att 
minska fossila koldioxidutsläpp med 300 000 ton till 
2015. Energieffektivisering i kommunens fastigheter 
fortsätter visa positiva resultat och följer uppsatta 
mål. Kollektivtrafiksatsningen SmartKoll har imple-
menterats under 2013 och utvärdering av effekterna 
på kollektivtrafikåkandet kommer att göras under 
2014. Projektet Framtidens mat i Västerås, vars syfte 
är att öka andelen ekologiska livsmedel, fortsätter att 
utöka med nya enheter.  

Det finns relevanta åtaganden på alla indikatorer 
inom målområdet och de flesta nämnder och 
styrelser har egna åtaganden inom målområdet. 
Samtliga indikatorer visar genom sina nyckeltal en 
positiv trend. Vissa rapporterade åtaganden har 
ännu inte preciserats i metodik och uppföljning i 
förhållande till indikatorerna i strategisk plan.  

Ekologiska livsmedel fortsätter att öka till 36 
procent där största ökningen ligger hos 
äldreomsorgen och Västerås stad ligger på sjätte plats 
i Kommunen i korthets jämförelse (först ligger Lund 
med 49 procent). Västerås stad blev nominerad till 
fyra priser i White Guide Junior 2013 där 
Bjurhovdaskolan vann Svinnpriset. Förskolor och 
skolor bedöms utifrån trenden ha möjlighet att nå 
uppsatta mål medans särskilda åtgärder krävs för att 
äldreomsorgen ska ha möjlighet att nå målen 
gällande ekologiska livsmedel.   

Energiförbrukningen i Västerås stads 
verksamheter fortsätter att minska och flera 
åtaganden finns från nämnder och styrelser. Utifrån 
trenden kommer energiförbrukningen fortsätta att 
minska.  

Västerås resultat förbättrades från plats 28 till plats 
3 i senaste miljörankingen. Rankingen är en 
sammanvägning av flera olika rankingar som tar 
hänsyn till både internt samt externt arbete och 
effekter utifrån flera olika parametrar. Många 
åtaganden finns från flera olika nämnder som har 
bäring på ytterligare förbättring. Västerås stad 
behöver fortsätta arbeta brett med miljöfrågor för att 
ytterligare förbättra sin placering och bedöms ha 
möjlighet att förbättra sin placering. 
 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 

 
Att resandet med kollektivtrafiken ökar 

Smartkoll infördes hösten 2013 och uppföljning 
av satsningen kommer att ske ett år efter trafikstart, 

hösten 2014. Effekterna för ökat resande med 
kollektivtrafiken bedöms positivt.  

 
Att cykelåkandet ökar 

De planerade aktiviteterna inom transportråd-
givningen har genomförts och flera åtaganden från 
nämnder finns.  Mätstationen på Pilgatan har under 
delar av året varit ur funktion vilket gör att 
jämförande data saknas.  

 
Att energianvändningen i kommunens 
verksamheter minskar  

Energianvändningen fortsätter minska i Västerås 
stads verksamheter, både gällande värme och el. 
Flera olika åtaganden finns från nämnder och 
styrelser om att fortsätta minska 
energianvändningen. 

 
Att andelen ekologiska livsmedel ökar 

Arbetet med projektet Framtidens mat har fortsatt 
2013 och kommer att utvidgas med fler enheter 
under 2014 samt att en koststrateg kommer att 
insättas under 2014. Under 2013 antogs riktlinjen 
för inköp och upphandling av livsmedel och flera 
livsmedelsupphandlingar påbörjas respektive avslutas 
kring årsskiftet utifrån denna riktlinje. Riktlinjen ska 
underlätta för alla verksamheter att göra rätt inköp 
och att Västerås stads målsättningar nås. 

 
Att andelen förnybar energi ökar 

Den fortsatta utbyggnaden av solcellssystem på 
Västerås stads fastigheter följer den plan som finns 
och under 2014 kommer den sammanlagda 
solcellsytan att uppgå till ca 5000 m2. Utöver detta 
invigs nordens största solcellspark där Mälarenergi 
köper producerad el. Under 2014 tas Block 6 vid 
Kraftvärmeverket i drift vilket beräknas sänka co2-
utsläppen med ca 300 000 ton.  

 
Att placeringen i miljörankningen förbättras 

Indikatorn mäts genom Miljöaktuellts ranking 
vilken innehåller mått från flera olika verksamhets-
områden inom miljö. Exempel på åtaganden från 
nämnder och styrelser som påverkar rankingen är 
Fairtrade city, skolor med certifiering Grön Flagg, 
energieffektivisering, ekologiska livsmedel och 
bevarande av produktiv jordbruksmark.  

 
Att mer än 75 procent av ny- och 
ombyggnationer ska ha max 300 meter till 
grön-/strövområden 

Vid planering har 83 procent av nybyggnation och 
100 procent av ombyggnation max 300 meter till 
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grön- eller strövområden samt samtliga beslutade 
planer under 2013. Målet bedöms nås.   

 
Att areal produktiv jordbruks- och skogsmark 
ska bevaras 

På produktiv jordbruksmark har inga 
förhandsbesked beviljats och ett område planeras, 
dp Österby-Dingtuna. På produktiv skogsmark pågår 
planering för väg till södra Kärrbolandet, 
Västerleden etapp 1 och 2, Alvesta 3:4 samt beslut 
på båtuppläggning Johannisberg.  
 
Positiva iakttagelser 
•Kollektivtrafikomläggningen Smart Koll 

genomfördes under 2013 och kommer att 
utvärderas under 2014 

•Energieffektiviseringar i Västerås stads fastigheter 
fortsätter att ge resultat och årets mål nås 

•Västerås förbättrade sitt resultat från plats 28 till 
plats 3 i årets miljöranking. 

•Under 2014 tas Block 6 vid Kraftvärmeverket i 
drift vilket beräknas sänka co2-utsläppen med ca 
300 000 ton. 

 
Förbättringsområden 
•Ekologiska livsmedel fortsätter att öka i år men 

särskilda satsningar krävs för att nå målet 50 
procent ekologiska livsmedel 2015 för hela 
Västerås stad. 

 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  super 

     
 

 

 
Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 2.2.1  Att resandet med kollektivtrafiken ökar 

Mätmetod Mätning utförd av VL. Baseras på försäljning och antal påstigande som drar kort. 

Kommentar Målet är samma som i Smartkoll-projektet, dvs. ökning med 40 % till 2015 jämfört med 2009. SmartKoll startar 
aug 2013. Vi har ännu inga siffror för 2013. Framtagande av ny uppföljningsmodell pågår efter trafikstart för 
den nya kollektivtrafiken och resultat redovisas under våren 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Utfall (miljoner bussresor per år) 6,2 6,8 6,8 6,8 i.u.      7,1 7,5 8,0 8,7 

Förändring per år % -2,1 9,7 -0,3 0,9               

Förändring ( %) totalt 2009-2015   9,7 9,4 10,4       14,5 21,0 29,0 40,0 

 
 
Indikator 2.2.2  Att cykelåkandet ökar 

Mätmetod Egen undersökning: Cykelbarometern på Pilgatan 

Kommentar Mål att bli årets cykelfrämjarstad 2014. 
Uppgifter saknas för 2013. Mätutrustningen vid Pilgatan var ur funktion delar av året. 
 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Cykelbarometer Pilgatan i.u. 1048273 1120201 1066790  i.u.     1155201 1153100 1188100 1223100 

Förändring antal per år     71 928 -53 411       35 000 -2 101 35 000 35 000 

Förändring ack     71 928 18 517       106 928 104 827 139 827 174 827 

Förändring ack (%)     7  2        10 % 10 % 13 % 17 % 
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Indikator 2.2.3  Att energianvändandet i kommunens verksamheter minskar  

Mätmetod Egen undersökning: energistatistik från Mimer och Fastighetskontoret 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Användning av el i 
kommunägda fastigheter 
(kWh/m2) 

39,7 39,0 37,0 35,8 34,1           35,7 

Minskning per år   -0,7 -2,0 -1,2 -1,7             

Ack minskning (kWh/m2)   -0,7 -2,7 -3,2 -5,6             

Ack minskning %   -2 -7 -8 -14             

Användning av 
uppvärmningsenergi i 
kommunägda fastigheter 
(kWh/m2) 

153,2 149,8 146,2 138,3 134,2           127,2 

Minskning per år   -3,4 -3,6 -7,9 -4,1             

Ack minskning (kWh/m2)   -3,4 -7,0 -11,5 -19,0             

Ack minskning %   -9 -18 -29 -12             

 
 
Indikator 2.2.4  Att andelen ekologiska livsmedel ökar 

Mätmetod Statistik ur Basera, upphandlings- och uppföljningssystem. 

Kommentar Andel av totala kostnaden för livsmedelsinköp hos avtalsleverantörer. En leverantör saknades 2009 och 2010 
och siffrorna är därför inte helt jämförbara med resterande år. I statistiken ingår även naturbetskött som per 
definition inte är ekologiskt. Andel ekologisk 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

proAros, andel av totala kostnaden för 
livsmedelsinköp hos avtalsleverantörer 

14 18 23 32,5 36     30 40 45 50 

                        

Utfall per verksamhetsområde:                        

    - förskolor 23 30 33 40 40             

    - grundskola och gymnasium 15 18 26 34 36             

    - äldreomsorg 17 15 16 18 22             

    - övrig verksamhet 12 13 15 15 18             

 
 
Indikator 2.2.5  Att andelen förnybar energi ökar 

Mätmetod Egen undersökning, underlag från Mälarenergi, Mimer och Fastighetskontoret 

Kommentar Andelen förnybar el som köps är redan 100 % då endast köper så kallad Bra Miljöval-el 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Köpt förnybar el, FK + Mimer (från 
EES) MWh/år 

61400 i.u. 55495 i.u *             

Förnybar energiproduktion (FK + 
Mimer EES): 

                      

El från solceller MWh/år 100 i.u. 104 156 268     öka öka öka öka 

El från Vindkraft MWh/år 0 i.u. i.u. i.u *     öka öka öka öka 

Värme från solfångare MWh/år 35 i.u. 98 98  *     öka öka öka öka 

Bränslemix KVV, andel förnybart 
Mälarenergi 

35 % 38 % 46 % 45 %  *     öka öka öka öka 
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Indikator 2.2.6  Att placeringen i miljörankningen förbättras 

Mätmetod Tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunerna.  

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Miljöaktuellts rankning 74 18 11 28 3      1 

 
 
Indikator 2.2.7  Att mer än 75 procent av ny- och ombyggnationer ska ha max 300 meter till grön-

/strövområde 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Nybyggnation, andel % i.u i.u i.u 83 83     >75 >75 >75 >75 

Ombyggnation, andel % i.u i.u i.u 100 100     >75 >75 >75 >75 

 
 
Indikator 2.2.8  Att areal produktiv jordbruks- och skogsmark bevaras 

Mätmetod Egen undersökning. Inget mått tas fram utan rapporteras som åtgärder i kommentarsfältet. 

Kommentar 2012: Jordbruksmark - Dp för Österby-Dingtuna, inget förhandsbesked på jordbruksmark (av 8 beviljade under 
året). Skogsbruksmark - Väg till Södra Kärrbolandet, Västerleden, etapp 1 och 2, Alvesta 3:4 m.fl. Hökåsen 
2013: Beslutade planer - Båtuppläggning Johannisberg 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Se ovan kommentarer            
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2.3 Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och 
naturområden  

Väsentliga åtaganden 
 
De mål och indikatorer som antagits inom 

strategiska planen, utgör tillsammans med nämnders 
och styrelsers redovisade åtaganden, en del av det 
arbete som berör vatten och som ska leda till det 
övergripande målet. Förutom den strategiska planen 
finns flera dokument antagna som bidrar till att 
”Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående 
vatten- och naturområden”. Under 2013 har till 
exempel en VA-policy antagits med tillhörande VA-
utvecklingsplan samt en handlingsplan för friluftsliv. 
Sedan tidigare finns en vattenplan, handlingsplan 
för natur- och kulturmiljön samt handlingsplan för 
markföroreningar. Under 2013 har det tagits fram 
ett förslag till dagvattenpolicy och handlingsplan för 
dagvatten som förväntas bli antagna under 2014.  

En vattenpark som kan ta hand om dagvattnet 
från de västra stadsdelarna föreslås i ÖP 2026 
lokaliseras till Johannisbergområdet. En utredning 
kring anläggande av en sådan vattenpark har inletts 
inom ramen för FÖP Johannisberg. En vattenpark är 
en anläggning där vattnet renas med naturens hjälp, 
men det ska också vara en vacker plats som ger 
möjligheter till promenader och upplevelser.  

I vattenplanen beskrivs att det finns fyra hinder i 
Svartån fram till Skultuna och de ska åtgärdas till 
2021. Underlagsmaterial tas nu fram för hindren i 
Svartån inom ramen för LONA-projektet.  

Mälaren förstärks som badsjö ytterligare med de 
satsningar som görs på baden i Gäddeholm, Björnön 
och Sanda. Den nya centrala stranden vid 
Lögarängen visar också på att de åtgärder vi har gjort 
och gör förbättrar vattenkvaliteten på ett sådant sätt 
att vi mitt i centrala Västerås kan öppna ett bad med 
bra vattenkvalitet. 

Arbete pågår även för att öka tillgängligheten till 
Svartån genom en kanotled samt förbättringar vid 
Sågdammen.  

Även om centrala indikatorer saknas för målets 
naturdel så redovisas flera åtaganden inom området. 
Exempel på vad som gjorts under 2013 är 
upprustning av grillplatser i Frösåkers naturreservat 
samt tillskapandet av en grillplats i Sundängens 
naturreservat.  

En ökad samverkan inom kommunen, länet och 
regionen i stort kommer att vara avgörande för ett 
framgångsrikt och nödvändigt vattenarbete. Västerås 
stad deltar sedan 2013 i projektet ”Mälaren – en sjö 
för miljoner” Projektet består för tillfället av ca 20 
kommuner med anknytning till Mälaren eller dess 
avrinningsområde. 

För Västerås stad är också nyckeln till framgång att 
vi på ett tidigt stadium och på ett nytänkande sätt 

integrerar vatten- och naturfrågorna i vår planering 
såväl i översiktsplanearbetet som på detaljplanenivå.  
Genom den nyligen antagna VA-utvecklingsplanen 
samt kommande beslut kring dagvatten och 
riktlinjer för balanserad samhällsbyggnation 
förstärks detta. 

 
Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 

 
Att andelen inslag av våtmarker och dammar 
för dagvatten ökar 

Många åtaganden finns för denna indikator vilket 
i teorin ökar antalet våtmarker och dammar. 
Förutom dessa åtaganden finns en dagvattenplan 
som bör leda till flera dagvattenlösningar. En 
förstudie för en vattenpark i Johannisbergsområdet 
kommer att genomföras.  

 
Att antalet fria vandringsvägar i vattendragen 
till och från sjöarna ökar  

Ett åtagande handlar om detta men där är 
finansieringsfrågan olöst.  

 
Att övergödningen i kommunens sjöar och 
vattendrag minskar 

Några åtaganden finns kopplade till denna 
indikator men det är en svår indikator att följa på 
kort sikt då resultat av åtgärder ses på mycket lång 
sikt. För denna indikator finns stora åtgärder 
blandat med små men effektiva åtgärder. Insatser 
pågår att minska övergödningen från samtliga källor 
(avloppsvatten, dagvatten, jordbruket) med de 
verktyg som Västerås stad har rådighet över såsom 
avloppsrening, dagvatten, tillsyn och planering. De 
sammantagna effekterna beräknas 2015. Effekterna i 
Mälaren styrs av många olika faktorer som vi inte 
har rådighet över vilket gör att uppföljningen är svår.  

 
Att badbarheten längs Mälarens stränder ökar 

När det gäller den här indikatorn handlar många 
åtaganden om att skapa nya badplatser eller utveckla 
de vi har. Minskad övergödning ger också förbättrad 
badvattenkvalitet genom minskad algblomning och 
minskad grumlighet. Viktigaste faktorn är att minska 
påverkan från avloppsvatten. 
 
 
 
 
 
 



Uppföljning av strategisk plan 2013  2014-03-07  

 

   
 25 

Positiva iakttagelser 
•Flera viktiga policys och handlingsplaner har 

antagits under 2013 eller kommer att antas under 
2014, vilka bidrar till att nå Vattenplanens mål 
och därmed också strategiska planens mål.  

•Arbetet med policys och handlingsplaner bidrar till 
bättre samverkan mellan Västerås stads 
förvaltningar och bolag med frågor inom 
vattenområdet. Processer och roller har förtydligats 
och synliggjorts. 

 
Förbättringsområden 
•Fortsatt frågetecken kring vad som händer med 

fria vandringsvägar i vattendragen till och från 
sjöarna.  

•Övergödande ämnen härstammar från många 
källor, främst jordbruk, avloppsvatten och 
dagvatten. Det krävs stora minskningar från 
samtliga sektorer för att nå målsättningen att 
minska övergödningen i kommunens sjöar och 
vattendrag. 

 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  Super 

     
 

 
Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 2.3.1  Att andelen inslag av våtmarker och dammar för dagvatten ökar 
Mätmetod Egen undersökning. Arealmått för våtmarker samt antal för dammar. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Våtmarker (ha)   60 85 85 95           105 

Antal dammar för dagvatten  
(öka med minst en per år) 

    16 18  18 
 

    17 18 19 20 

 
 
Indikator 2.3.2  Att antalet fria vandringsvägar i vattendragen till och från sjöarna ökar  
Mätmetod Egen undersökning. Inget mått tas fram utan rapporteras som åtgärder i kommentarsfältet. 

Kommentar Planering för ytterligare vandringsvägar bör kunna påbörjas under planperioden. Utifrån Vattenplanen är det 
fyra hinder mellan Skultuna och Mälaren och de ska vara åtgärdade fram till 2021. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal åtgärdade hinder    0 0   0 0 1  

 
 
Indikator 2.3.3  Att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar 
Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Övergödande ämnen härstammar från många källor, främst jordbruk, avloppsvatten och dagvatten. Det krävs 
stora minskningar från samtliga sektorer för att nå målsättningarna 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Fosfordammar (antal nya per år)     0 2 1     3 3 3 3 

Dagvattendammar (öka minst en per år)     16 17 18     17 18 19 20 

Antal godkända enskilda avlopp 2798 3090 3269 3239 3331     3500 3700 3700 3700 

Avlopp äldre än 20 år - åtgärdas varje år   5 5 100 72     50 120 120 120 

Antal godkända enskilda avlopp - hög 
skyddsnivå 

    235 316 393     335 405 465 525 
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Indikator 2.3.4  Att badbarheten längs Mälarens stränder ökar 
Mätmetod Egna vattenprovtagningar 

Kommentar Vattenkvaliteten kan variera över åren bland annat på grund av vind- och temperturvariationer. Mycket regn 
kan leda till bräddning av spillvatten, vilket Mälarenergi arbetar för att få bort. Det är med andra ord svårt 
att se en tydlig trend över en såpass kort period. Alla siffror har uppdaterats 2013 pga. tidigare fel. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel tjänliga vattenprover (%) 98 79 69 78 75     74 81 88 95 
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3 Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås 
 

3.1 Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga  

Väsentliga åtaganden 
 
Kommunstyrelsen har antagit en policy för 

invånardialog och slutligt beslut väntas i kommun-
fullmäktige under våren. Arbeten för att etablera ett 
för Västerås stad gemensamt system för hantering av 
synpunkter och klagomål samt systemstöd för e-
petition har påbörjats vilket bedöms ge positiva 
effekter avseende transparens och kommun-
invånarnas möjligheter att påverka och känna 
delaktighet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har startat 
Projektet Ungdomsdialog för att skapa bestående 
metoder för varaktig dialog mellan ungdomar och 
politik. 

Kultur, idrotts- och fritidsnämnden arbetar aktivt 
med olika former och kanaler för dialog med 
kommuninvånarna bland annat vid framtagning av 
strategiska och långsiktiga program för utveckling 
inom nämndens ansvarsområden. Tekniska 
nämnden har inrättat ett cykelråd och i samband 
med anläggning av nya lekplatser och aktivitets-
planer sker dialog med barn och ungdomar i 
förskolor och skolor i närheten. I de årliga trygghets-
projekten i bostadsområden sker dialog med boende 
i området i en arbetsgrupp. Individ- och familje-
nämnden har haft dialog med kommuninvånare i 
samband med att nämnden inrättar boenden/ 
bostäder. Nämnden har haft dialog med somalier 
kring deras situation, med romer, med olika anhörig-
föreningar, krögare, föreningar med föreningsbidrag 
samt civilsamhället (92) föreningar. 

I de olika stadsdelsarbetena på Bäckby och 
Bjurhovda har en aktiv dialog skett bland annat i 
framtagning av förslag till nytt planprogram på 
Bäckby och kring utvecklingen av Bjurhovda 
centrum. I Skultuna har kommundelsnämnden och 
byggnadsnämnden påbörjat en serviceortanalys med 
aktivt deltagande bland kommundelens invånare. 

När det gäller arbetet med att Västerås stads webb 
ska upplevas som en av de bästa i Sverige återfinns 
flera åtaganden hos nämnder och styrelser. 
Nämnden för funktionshindrade arbetar 
kontinuerligt med att tillgängliggöra information om 
nämndens verksamhet i anpassad och förståelig 
form, samt på olika språk, beroende på 
funktionsnedsättning. Utbudet finns i lättläst, med 
lyssnafunktion, teckenspråk samt 
översättningsfunktion till andra språk. Tekniska 
nämnden har vidareutvecklat informationen bland 

annat med dagsaktuell information om snöröjning 
och halkbekämpning.  

 
Tekniska kontoret har under året infört en ny e-

tjänst för anmälan om utebliven sophämtning. Det 
finns numera också möjlighet att anmäla olika typer 
av avfallsärenden via felanmälningsappen för gata-
park-trafik, t ex trasiga avfallskärl, om ett kärl är vält 
efter tömning etc. Dessa kontaktvägar kompletterar 
möjligheten att ringa till kontaktcenter. Under 
försöket med mobil miljöstation i Kvicksund kan 
boende prenumerera på en SMS-tjänst som 
informerar dem när miljöstationen finns på plats. 
Under 2013 har också ett nytt system för betalning 
av parkering handlats upp. Parkeringskunder kan, 
förutom att betala i automaten, nu välja att betala 
via app, SMS, hemsida eller talsvar. 

I samband med upphandlingar har möjligheterna 
att införa nya e-tjänster bevakats och möjligheten att 
göra elektroniska beställningar hos fler leverantörer 
finns nu. Som exempel kan nämnas Möller Bil, 
Bilia, Ricoh, Selecta, CGI och TDC.  

Inom sociala nämndernas förvaltning pågår 
arbeten för att etablera det femte och sista 
kompetensområdet med koppling till kontaktcenter. 
Arbetet beräknas vara slutfört våren 2014.  
 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 

 
Att stadens webb upplevs som en av de bästa i 
Sverige 

Västerås stad hamnade totalt på 14:e plats bland 
landets 290 kommuner i SKLs webbundersökning 
för 2013 vilket innebär en förbättring med åtta 
procent jämfört med 2012.  I webbgranskningen fick 
bland annat äldreomsorgen ett mycket högt resultat, 
96 poäng av 100 möjliga, individ- och familjeomsorg 
fick 92 poäng av 100 och området funktionsnedsätt-
ning fick 64 poäng av 100 i granskningen. Arbetet 
med ny extern webb har påbörjats under året. Under 
förutsättning att förvaltningarna aktivt deltar i 
arbetet när det gäller att ta fram adekvat information 
bör arbetet med den nya externa webben kunna 
bidra till en ännu bättre placering i rankingen 2015.  

 
Att stadens e-tjänster blir fler 

Andelen e-tjänster har ökat med elva mellan åren 
2012 och 2013 och är Västerås stads förvaltningar 
erbjuder nu sammantaget 126 e-tjänster. 
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Målsättningen att 130 e-tjänster ska vara etablerade 
vid utgången av 2015 förväntas nås. 

 
Att andelen invånare som upplever god 
tillgänglighet vid kontakt med stadens 
verksamheter ökar samt Att andelen invånare 
som tycker att de kan vara med och påverka i 
kommunala frågor ökar 

Medborgarundersökningens resultat avseende 
nöjd medborgarindex som belyser västeråsarnas 
uppfattning vad gäller möjligheten till inflytande, 
kontakt och förtroende har sjunkit satt i relation till 
mätningen 2011. 2011 uppnåddes ett NII på 44 och 
resultatet 2013 hamnade på 43. Västerås har dock - 
satt i relation till samtliga deltagande kommuner och 
i relation till de kommuner som storleksmässigt är 
jämförbara med Västerås - ett högre nöjd 
inflytandeindex. För att öka NII krävs många olika 
former av insatser, allt ifrån att öka tillgänglighet via 
telefon och mail till att kontinuerligt redovisa 
resultat och kvalitet i kommunala tjänster och 
service. Det krävs också en vidareutveckling av olika 
former och metoder för dialog för att nå ett högre 
resultat vid utgången av 2015. 

 
 

Att antalet kontakter med västeråsarna via 
Kontaktcenter ökar samt Att alla förvaltningar 
är tillgängliga via Kontaktcenter 

Fram till 2015 är målsättningen att kontaktcenter 
ska hantera 800 kontakter/dag. Antalet kontakter 
via kontaktcenter har fram till idag successivt ökat, 
från 80 kontakter/dag 2011, till 600 kontakter/dag 
2013. Fyra av totalt fem kompetensområden finns 
nu i Kontaktcenter och det sista området förväntas 
vara etablerat våren 2014. Ett särskilt råd på 

tjänstemannanivå har etablerats under året. Rådets 
uppgift är att värna och vidareutveckla konceptet 
kontaktcenter utifrån framtagen förvaltningsplan. 
Med detta finns goda förutsättningar att 
kontaktcenter ska ha en fortsatt positiv utveckling 
med förmåga till följsamhet till kommuninvånarnas 
behov och efterfrågan. 
 
Positiva iakttagelser 
•Såväl kund- som invånardialogerna har ökat och 

ett särskilt ungdomsdialogprojektet har startats 
upp.   

•Andelen ärenden som hanteras i kontaktcenter 
fortsätter att öka 

•Fortsatt utveckling av antalet e-tjänster. 
•Nämnderna har i varierad grad utökat 

informationen på Västerås stads hemsida/webb,  
•Arbetet med att implementera ett gemensamt stöd 

för hantering av synpunkter och klagomål samt 
införandet av e- petition har påbörjats. 

 

Förbättringsområden 
•Redovisningen av vad nämnderna gör och på vilket 

sätt kund- och invånardialogen utgör ett underlag i 
beslutsprocessen är bristfällig och måste förbättras. 

•En tydligare och mer tillgänglig information om 
Västerås stads verksamheter, dess kvalitet och 
kostnader bör utvecklas på webben men också 
göras tillgänglig på annat sätt. 

 
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  super 

     

 

 
Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 3.1.1  Att stadens webb upplevs som en av de bästa i Sverige 
Mätmetod Ny mätmetod kommer att tas fram under planperioden 

Kommentar Tidigare har SKL årligen gjort en webbgranskning men denna kommer inte att utföras längre. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Resultat i SKLs webbgranskning - 
medelvärde 

65 72 82 83 93       

Resultat i SKLs webbgranskning - 
placering 

107 105 71  i.u. 14       
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Indikator 3.1.2  Att stadens e-tjänster blir fler   
Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal publika e-servicetjänster, antal nya 
per år 

6 13 110 i.u. 126   öka öka öka öka 

 
 
Indikator 3.1.3  Att andelen invånare som upplever god tillgänglighet vid kontakt med stadens 

verksamheter ökar  
Mätmetod SCBs Medborgarundersökning, som görs vartannat år. Nöjd Inflytande Index (NII) C1. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Kontakt/tillgänglighet enl. NII 49 i.u 50 i.u.  47           55 

 
 
Indikator 3.1.4  Att andelen invånare som tycker att de kan vara med och påverka i kommunala 

frågor ökar 
Mätmetod SCBs Medborgarundersökning, som görs vartannat år. Nöjd Inflytande Index (NII) C3. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Påverkan enligt NII 41 i.u 43 i.u  43          55  

 
 
Indikator 3.1.5  Att antalet kontakter med västeråsarna via Kontaktcenter ökar 
Mätmetod Egen undersökning, statistik ur Flexsite kundtjänstsystem 

Kommentar Ny mätmetod fr.o.m. 2013.  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal ärenden per dag --- --- 60 i.u. 600       

 
 
Indikator 3.1.6  Att alla förvaltningar är tillgängliga via Kontaktcenter  
Mätmetod Egen undersökning, statistik ur Flexsite kundtjänstsystem 

Kommentar Målet är nått 2012. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal förvaltningar som överlämnat 
tjänster 

 --- ---  6 alla alla   alla    
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3.2 Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västerås stads 
verksamheter 

Väsentliga åtaganden 
 
Inom detta målområde har för Västerås stad som 

helhet åtagandet om att införa önskad 
tjänstgöringsgrad varit prioriterad. Inom vård- och 
omsorg har arbetet lett till ett skarpt projekt på tre 
enheter där samtliga medarbetare som så önskar 
erbjudits en tjänstgöringsgrad på heltid. 54 individer 
har önskat utöka sin tjänstgöringsgrad vilket under 
2014 innebär en utökning med ca 9 årsarbetare. 

Tekniska nämnden och styrelsen för proAros har 
åtaganden om kompetensutvecklingsinsatser och har 
genomfört utbildningar i Klart ledarskap och Klart 
medarbetarskap. Andra nämnder, till exempel 
Skultuna kommundelsnämnd, beskriver mer 
generellt att de tar fram kompetens- och utvecklings-
planer och riktade stimulanspaket för utbildning 
inom förvaltningen.  

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har arbetat 
med att se över arbetsfördelningen och arbets-
rutiner. Mimer, tekniska produktionsstyrelsen och 
fastighetsnämnden arbetar med värdegrundsfrågor 
som ett sätt att stärka företagskulturen. Styrelsen för 
konsult och service använder medarbetarträffar för 
att sätta fokus på frågor om kränkande särbehand-
ling. 

Flera nämnder och styrelser anger arbetet med 
intranätet som en viktig fråga i anslutning till detta 
strategiska mål. Även de som inte anger detta som 
ett åtagande, är engagerade och arbetar med 
intranätet. 

Ansvaret för medarbetare inom sociala nämn-
dernas förvaltning har överförts till individ- och 
familjenämnden från 2013. Nytt för 2013 är att 
medarbetare på myndighetskontoren tillhör sociala 
nämndernas förvaltning. Uppföljningar görs främst i 
den årliga medarbetarenkäten och resultatet från 
den ligger till grund för handlings- och åtgärdsplaner 
som upprättas och även följs upp. 
 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 

 
Samtliga indikatorer har förbättrats under 2013. 

Orsakerna härtill är inte självklara, men en 
bidragande orsak skulle kunna vara att de 
organisationsförändringar som genomförts vid 

årsskiftet 2012/2013 upplevts medföra positiva 
effekter.  
 
Att andelen nöjda medarbetare ökar  

Organisationsindex i medarbetarundersökningen 
har ökat med två procentenheter och uppgår för 
2013 till 65. (Andelen positiva svar i enkäten som 
helhet). Detta är ett högt resultat jämfört med snittet 
i den databas vi ingår. Ett organisationsindex över 
70 är uttryck för en väl fungerande verksamhet, 
medan ett index som ligger på 45 eller därunder 
signalerar stora problem på arbetsenheten 

 
Att andelen medarbetare som har önskad 
arbetstid ökar 

Andelen medarbetare med önskad tjänstgörings-
grad har ökat. Åtgärder för önskad tjänstgöringsgrad 
pågår. 

 
Att andel medarbetare som får relevant 
kompetensutveckling för vidareutveckling i 
sitt arbete ökar 

Andelen medarbetare som får den kompetens-
utveckling man behöver för att utföra sitt arbete på 
bästa sätt har ökat och vi har ett högt resultat i den 
databas vi jämför oss med- 

 
Positiva iakttagelser 
• Andelen nöjda medarbetare ökar  
• Andelen medarbetare som har önskad arbetstid 

ökar 
• Andelen medarbetare som får relevant 

komptensutveckling för vidareutveckling i sitt 
arbete ökar  

 
Förbättringsområden 
• Stressindex ligger fortfarande högt 
• Sjukfrånvaron ökar 
• Nolltolerans gäller för kränkande särbehandling, 

vilket ännu inte är fallet. 
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  super 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 3.2.1  Att andelen nöjda medarbetare ökar  
Mätmetod Egen undersökning: Medarbetarundersökningen. Organisationsindex visar genomsnittet av positiva svar på 

samtliga frågor i undersökningen. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Organisationsindex i.u. i.u. 63 63  65      64 65 66 67 

 
 
Indikator 3.2.2  Att andelen medarbetare som har önskad arbetstid ökar 
Mätmetod Egen undersökning: Medarbetarundersökningen. 

Kommentar Frågan är ny från 2012. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel medarbetare i.u i.u i.u 87 89     öka öka öka öka 

 
 
Indikator 3.2.3  Att andel medarbetare som får relevant kompetensutveckling för vidareutveckling i 

sitt arbete ökar 
Mätmetod Egen undersökning: Medarbetarundersökningen. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel medarbetare i.u i.u 58 59 62     öka öka öka öka 
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3.3 I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor 

Väsentliga åtaganden 
 
Utbudet av kostnadsfria aktiviteter i Västerås stad 

har blivit större. Kunskapen om hur kön påverkar 
efterfrågan på olika aktiviteter har också fått 
genomslag. Det finns således tecken på att fler 
pojkar och flickor i olika åldrar kan hitta sin plats 
för givande fritidsaktiviteter. Härigenom ges också 
möjlighet till bra kontaktnät som bas för hälsa och 
trygghet. Att ingå i en förening minskar risken för 
droganvändning.  En aktiv och stimulerande fritid är 
också ett bra sätt att stärka självkänslan och 
motverka mobbning. Samverkan med hem och 
föräldrautbildningar liksom satsningar på förskola 
och skola är grunden för goda uppväxtvillkor. 
Insatser har utvecklats så att fler placerade barn 
uppnår godkänt resultat i grundläggande ämnen 
från grundskolan (71 procent 2012 till 82 procent 
2013). 
 

Förväntade resultat och effekter på 
indikatorerna 
 
Att resurserna för fritidsaktiviteter fördelas ur 
ett jämställdhetsperspektiv  

Kultur- idrotts och fritidsnämnden rapporterar att 
de nu fördelar lika stor andel av resurserna till 
flickor och pojkar, 50/50. Målet är uppnått. 
Skultuna kommundelsnämnd arbetar med ökat 
inflytande från barn och ungdomar och erbjuder 
särskilda aktiviteter efter flickors och pojkars 
intressen. 

 
Att andelen barn som lever under ekonomiskt 
utsatta förhållanden minskar  

Utbudet av kostnadsfria aktiviteter för barn och 
unga vuxna ökar vilket innebär att utsattheten i vissa 
avseenden minskar. I skolan och förskolan ska inga 
aktiviteter vara kopplade till kostnader för 
familjerna. Genom att göra vardagen tillgänglig och 
oberoende av privatekonomi så minskar utsattheten. 
Mimer deltar aktivt i olika projekt som rör barn och 
ungdomar i stadsdelarna.  

 
Att andelen unga med god hälsa och psykiskt 
välmående ökar 
Under våren 2014 genomförs en ny Liv- och 
hälsaundersökning. Det är svårt att veta om 
välmåendet ökat under 2013. Flickornas psykiska 
ohälsa har uppmärksammats och det har genomförts 
olika typer av åtgärder särskilt kopplade till 
fritidsgårdar. Nämnden för funktionshindrade 
uppger att såväl barn som föräldrar är mycket nöjda 

med den insats som ges till barnen. En ny 
handlingsplan kring våld i nära relationer har 
utarbetats under 2013 för de tre sociala nämnderna. 

Tekniska nämnden uppger att arbetet med att 
utveckla ytor för spontanidrott är viktig. Det gäller, 
betongparken och badstranden vid Lögarängen 
liksom lekplatser och andra planer.  

Inom ramen för Västerås stads samverkan med 
VKLs länsstrategi för Psykisk hälsa bland barn och 
unga vuxna fortsätter arbetet bland annat med fysisk 
aktivitet. Kompetensinsatser kommer även 
fortsättningsvis att erbjudas. 

Arbetet som bedrivs av Förebyggandecentrum och 
områdessamordnarna i stadsdelarna innebär ett 
hälsofrämjande arbete i vid bemärkelse. 

Byggnadsnämnen planerar att särskilt beakta barns 
och ungdomars behov och intressen vid planering 
och bygglovsgivande. 

Jämställdhetsarbetet och ökad kunskap och 
medvetenhet om pojkarnas resultat i skolan och 
flickornas psykiska hälsa förväntas få effekt på sikt.  
 
Att användandet av alkohol, narkotika och 
rökning hos unga minskar 

Liv- och hälsaundersökningen genomförs under 
våren 2014 och därför finns inga nya mätetal för 
2013. Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan 
för alkohol, narkotika, tobak och doping pågår. 

Miljö- och konsumentnämnden har prioriterat 
tillsyn över rökning på uteserveringar. 

 
Att antalet elever som är utsatta för mobbing 
minskar  

Liv- och hälsaundersökningen genomförs nästa år, 
därför finns inga nya mått för 2013. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att fram 
en handlingsplan för ökad inkludering. 

 
Att andelen ungdomar som är aktiva på sin 
fritid ökar 

Antalet individer inom kulturskolan ökade 2012 
med 180 och minskade under 2013 med 100. Totalt 
ligger antalet ungdomar inom kulturskolan på cirka 
2000. Andelen som är aktiva inom en kultur- eller 
idrottsförening låg på 72 procent 2012, för 2013 
finns ingen ny uppgift. Målet för 2015 som är 70 
procent är således redan uppfyllt. 

Fyra nya lekplatser ger bra tillgång till utelek. 
Andelen som tycker att lekplatser i Västerås är 
attraktiva är 50 procent bland kvinnorna och 52 
procent bland männen, vilket är en procent lägre än 
föregående år. Målet är 70 procent nöjda år 2015. 

TRY-IT-IDA, dagkollo, samt utflykter inom 
familjecentrum bidrar till ökad tillgänglighet för alla 
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barn. Drive in är aktiviteter för ungdomar i 
samverkan med föreningar. Syftet är att ungdomar i 
stadsdelarna genom idrott och dans ska hitta bra 
former att mötas och trivas. Detta är en insats som 
kan motverka droganvändning och psykisk ohälsa. 

 
Positiva iakttagelser 
• Jämställdhetsperspektivet har fått tydligt 

genomslag i planering, budget och utbud på 
Kultur- idrotts och fritidsnämnden 

• Barn- och ungdomsförvaltningen satsar 
målmedvetet för en likvärdig skola samt fokusering 
på särskilt stöd och resultat. 

• Utbudet av kostnadsfria aktiviteter för möten, 
kultur och fysisk aktivitet för pojkar och flickor i 
olika åldrar håller hög kvalitet.  

 • Samverkan med olika organisationer och 
föreningar i Västerås utvecklas. 

 
 
 

Förbättringsområden 
• Ytterligare medverka till att utbudet av aktiviteter 

blir kända och når alla. 
• Mer metodiskt redovisa och analysera deltagandet 

i olika aktiviteter könsuppdelat. 
• Det är önskvärt att alla nämnder utförligt 

redovisar vad de gör för att alla barn och 
ungdomar i Västerås ska ges goda uppväxtvillkor. 
Redovisningen inom det fysiska området är 
bristfällig.  

 
 
Var befinner vi oss idag och i vilken riktning 
rör vi oss? 
 

illa  OK  super 

     
 
 
 

Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 3.3.1  Att resurserna för fritidsaktiviteter fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv  
Mätmetod Egen undersökning vid planperiodens slut 

Kommentar Undersökningen är omfattande och utförs endast vid planperiodens slut. Måttet kompletteras med 
redovisning av åtagande för att nå målet. Uppföljning av det nya föreningsstödets konsekvenser kommer att 
genomföras 2013. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Nyttjandegrad av aktivitet, flickor i.u 48 % i.u i.u        

Fördelning av ekonomiska resurser, 
flickor 

i.u 48 % i.u i.u        

Nyttjandegrad av aktivitet, pojkar i.u 52 % i.u i.u        

Fördelning av ekonomiska resurser, 
pojkar 

i.u 52 % i.u i.u        

 
 
Indikator 3.3.2  Att andelen barn som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden minskar  
Mätmetod Statistik ur Procapita 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal barn i familjer med 
försörjningsstöd 

2403 2580 2489 2402 *       

Antal barn totalt 32225 32174 32115 32211  *       

Andel barn i familjer med 
försörjningsstöd 

7,5 % 8,0 % 7,8 % 7,5 % *   minska minska minska minska 
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Indikator 3.3.3  Att andelen unga med god hälsa och psykiskt välmående ökar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung som görs vartannat år. 

Kommentar Underlag 2010 för gymnasiets årskurs 2 är ej statistiskt tillförlitligt. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Flickor / pojkar  F P  F P        

Andel som mår bra eller mycket 
bra.  

                

a) årskurs 7 i.u. 84 89 i.u. 84 92 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 78 84 i.u. 77 87 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 77 85 i.u.       

               

Andel som känner sig stressad 
ofta  

             

a) årskurs 7 i.u. 23 11 i.u. 25 11 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 42 20 i.u. 48 21 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 55 23 i.u.       

               

Andel som idrottar/motionerar 
minst en gång/v på fritiden 

                

a) årskurs 7 i.u. 29 22 i.u. 30 21 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 31 26 i.u. 30 25 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 37 27 i.u.       

               

Andel som har minst betyget 
godkänd i Idrott och hälsa     

  

 

      

a) årskurs 8 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 92 92 i.u. 92 91 i.u.       

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.       

               

Andelen med övervikt och fetma              

a) årskurs 7 i.u. 19 19 i.u. 16 9 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 8 22 i.u. 11 24 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 11 24 i.u.       

               

Andel med depressionssymtom, 
ett eller flera 

                

a) årskurs 7 i.u. 25 14 i.u. 29 13 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 31 19 i.u. 32 17 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 17 19 i.u.       

               

Andel som sover tillräckligt länge 
(7 timmar eller mer/vardagsnatt) 

             

a) årskurs 7 i.u. i.u. i.u. i.u. 36 30 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. i.u. i.u. i.u. 59 56 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 70 65 i.u.       
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Indikator 3.3.4  Att användandet av alkohol, narkotika och rökning hos unga minskar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung, vartannat år 

Kommentar Underlag 2010 för gymnasiets årskurs 2 är ej statistiskt tillförlitligt. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Flickor / pojkar  F P  F P        
Andel som dricker sig berusad minst 
två gånger i månaden eller oftare 

              

a) årskurs 7 i.u. 1 1 i.u. 2 1 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 7 12 i.u. 8 12 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.       

                 

Andel som röker eller snusar då 
och då eller varje dag 

               

a) årskurs 7 i.u. 8 6 i.u. 4 5 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 29 22 i.u. 19 14 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 41 30 i.u.       

              

Andel som aldrig använt narkotika              

a) årskurs 7 i.u. 97 98 i.u. 99 99 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 91 85 i.u. 92 86 i.u.       

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 25 26 i.u.       

 
Indikator 3.3.5  Att antalet elever som är utsatta för mobbing minskar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung, vartannat år 

Kommentar Underlag 2010 för gymnasiets årskurs 2 är ej statistiskt tillförlitligt. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Flickor / pojkar  F P  F P        

Andel som känt sig retad eller 
kränkt minst en gång 

               

a) årskurs 7 i.u. 23 25 i.u. 27 21 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 17 20 i.u. 19 20 i.u.       

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 11 12 i.u.       

               

Andel som känt sig retad eller 
kränkt av vuxen minst en gång 

             

a) årskurs 7 i.u. 91 94 i.u. 90 92 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 92 93 i.u. 91 87 i.u.       

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 92 93 i.u.       

               

Andel som under läsåret blivit 
slagen, sparkad eller utsatt för 
annat våld av någon/några av sina 
skolkamrater 

             

a) årskurs 7 i.u. 9 20 i.u. 12 20 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 5 15 i.u. 16 6 i.u.       

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 8 1 i.u.       

                  

Andel som under läsåret varit med 
om att någon/några av 
skolkamraterna ljugit om, pratat 
skit bakom ryggen, inte låtsats om 
eller frusit ut henne/honom från 
gruppen? 

      

  

        

a) årskurs 7 i.u. 47 27 i.u. 51 27 i.u.       

b) årskurs 9 i.u. 45 30 i.u. 47 28 i.u.       

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 32 19 i.u.       
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Indikator 3.3.6  Att andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ökar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung, vartannat år, samt egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel aktiva inom kultur-, idrotts- och 
fritidsförening 

i.u 67 % i.u 72 % i.u   öka öka öka öka 

Antal individer i kulturskolan 1941 1901 1994 2182 *   öka öka öka öka 

 
 


